ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT
Saló de Cent, 20 de setembre del 2012, 19:00 hores

Actua com a president l’Il·lm. Sr. Xavier Trias, alcalde de la ciutat.
Després d’agrair l’assistència a tothom, dóna per inaugurat el Plenari del
Consell de Ciutat.
Vicepresidència primera: Sr. Pau González, president del Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB).
Vicepresidència segona: Sr. Alejandro Goñi Febrer, president de PIMECComerç.

En representació dels grups municipals
Sr. Guillem Espriu, en representació del Grup Municipal Socialista; Sr. Joaquim
Mestre, en representació del Grup Municipal d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i
Alternativa; Sr. Jordi Martí i Galbis, en representació del Grup Municipal de
Convergència i Unió; Sr. Jordi Portabella i Calvete, en representació del Grup
Municipal d’Unitat per Barcelona; Sra. Glòria Martin, en representació del Grup
Municipal del Partit Popular.
En representació dels consells ciutadans de districte
Sr. Enric Sánchez Arias, en representació del Consell Ciutadà del Districte de
Ciutat Vella; Sr. Joan Bordetas, en representació del Consell Ciutadà de
l’Eixample; Sr Antonio Guillén Martínez, en representació del Consell Ciutadà
de Sants-Montjuïc.
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En representació dels consells sectorials de la ciutat
Sra. Lídia Marimón, en representació del Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona; Sr. Vicenç Gasca i Grau, en representació del Consell de Ciutat i
Comerç; Sra. Maria Dolors Martí Solà, en representació del Consell Escolar
Municipal de Barcelona; Sr. Enric Piquet Miquel, en representació del Consell
de l’Esport; Sr. Manuel Cases, en representació del Consell de Defensa dels
Animals; Sr. Xavier Périz, en representació del Consell de la Formació
Professional; Sra. Raquel Díaz, en representació del Consell Rector de l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD); Sra. Anna González, en
representació del Consell de les Dones; Sra. Mercè Darnell, en representació
del Consell Municipal de Benestar Social.

En representació de les institucions rellevants de la ciutat
Sra. Elisa Sayrol, en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC); Sra. Núria Lozano, en representació de Comissions Obreres del
Barcelonès (CCOO); Sr. Juan José Casado, en representació de la Unió General
de Treballadors (UGT); Sra. Victòria Miquel, en representació del Consell
d’Associacions de Barcelona; Sr. Jordi Bonet, en representació de la Federació
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona; Sr. Carles Carreras, en
representació de la Universitat de Barcelona (UB); Sr. Julio Rios i Martí, en
representació de la Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de
Catalunya (FECARECAT); Sra. Àngels Guiteras, en representació de la Taula del
Tercer Sector; Sra. Eulàlia Espinàs, en representació de l’Ateneu Barcelonès.

En representació
Ciutadanes

de

les

entitats

del

Fitxer

General

d’Entitats

Sr.
Javier
García
Bonomi,
president
de
la
Federació
d’Entitats
Llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA); Sra. Maria Rosa Lunas
Masnou, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran,
Dones i Família (FOCAGG); Sra. Felisa Pérez Antón, en representació de
l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD); Sr. Enric Canet i Capeta,
Director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris; Sra. Anna de Eguia, coordinadora de la Unitat Territorial de Barcelona
de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS); Sra. Inma Gómez,
directora de Participació d’ECOM; Sr. Enric Frigola, vocal del Col·legi de
Periodistes de Catalunya; Sra. Eulàlia Perarnau, presidenta del Secretariat
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d’Entitats de Sants, Hostafranchs i la Bordeta; Sr. Amadeu Quintana, president
de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.

Persones d’especial rellevància ciutadana
Sr. Enric Estrenjer Mortes; Sr. Miquel Àngel Fraile; Sra. Elisenda Rius Bergua;
Sra. Rosa Romeu Tarragona; Sr. Ignasi Parody; Sr. Rafael Manzanera López;
Sr. Carles Duarte; Sr. Josep M. Andreu; Sra. Adela Subirana.

Persones del Registre Ciutadà
Sr. Carlos Aledo Torres; Sra. Carmen Fisse Segarra; Sr. Emilio Ruiz Pérez;
Sra. Mercedes Cerdà Ramos; Sra. Mayte Regodón Muñoz.
Assistits per la Sra. Berta Clemente, secretària del Consell de Ciutat, i pel
Sr. Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme.

Han excusat la seva assistència a aquesta sessió
Sr. Salvador Barrau i Viñas, en representació del Consell Ciutadà del Districte
de Gràcia; Sr. Josep Ortiz, en representació del Consell Ciutadà de Nou Barris;
Sra. Montse Benito, en representació del Consell de Cooperació; Sr. Joan
Cuyàs i Robinson, en representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural (DEPANA); Sr. Josep Molina, en representació del Consell de
l’Habitatge; Sr. Ricard Riol, en representació del Pacte per la Mobilitat;
Sr. Joaquim Gay de Montellà, en representació de Foment Nacional del Treball;
Sr. Daniel Serra de la Figuera, en representació de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF); Sra. Yolanda Españó Sanz, en representació de la Federació de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC); Sra. Alba Cuevas, en
representació de SOS Racisme; Sra. Concepció Pujolar Cantijoch, en
representació de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona;
Sr. Joaquim Calvo Jaques; Sra. Núria Galàn Orriols; Sr. Josep Güell Ramon;
Sra. Cristina Dacruz Rovira; Sr. Luís Martín García.

Persones convidades
Sra. Assumpció Vila, síndica de Greuges.
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Presentació de l’ordre del dia del Plenari.
Activitat del Consell de Ciutat.
Dictamen del Programa d’Actuació Municipal (PAM).
Estat de la ciutat.
Precs i preguntes.

1. Presentació de l’ordre del dia del Plenari
 Sr. Jordi Martí (regidor de Presidència)

Saluda els assistents, explica que assumirà la Presidència fins que arribi
l’alcalde i exposa l’ordre del dia del Plenari. Agraeix al Consell de Ciutat tota
la feina que fa i ressalta el fet que el Plenari s’estigui celebrant el mateix dia
que la plaça de Sant Jaume està plena de gent que demana més llibertat
per al país.
 La secretària (Sra. Berta Clemente)

Dóna la benvinguda als assistents i facilita algunes indicacions sobre el
Plenari. Presenta la documentació que hi ha a les carpetes, explica els
diferents punts de l’ordre del dia i, en especial, el punt d’activitat del
Consell de Ciutat on s’informa de què ha fet aquest òrgan entre plenaris.
Afegeix que tota la informació s’ha enviat en temps i forma als membres del
Consell Plenari.
Demana si algú té alguna esmena a fer al Plenari. Atès que no hi ha cap
esmena, es procedeix a aprovar l’acta.
Explica que es votarà un dictamen i quin és el procediment de vot. Demana
que durant la votació ningú no abandoni el seu lloc i prega que en el cas
que algú hagi de sortir, ho comuniqui als tècnics del Consell de Ciutat.
Afegeix que es procedirà a un torn obert d’intervencions en el punt del
Programa d’Actuació Municipal (PAM), en el de l’estat de la ciutat i en el de
precs i preguntes.
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Finalment demana que quan es faci una intervenció, primer es digui el nom
i l’òrgan o entitat al qual es pertany, per tal que els membres es puguin
conèixer entre si.
 Sr. Carles Agustí i Hernández (comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme)
Explica que fa un any que el Consell de Ciutat es va reunir per primer cop
durant aquest mandat, i vol aprofitar per fer-ne un balanç.
Comença assenyalant que a les actes es dóna molta rellevància als acords
per poder dur a terme un seguiment acurat. Explica que s’han redactat els
dictàmens preceptius del PAM i dels pressupostos, i vol deixar constància
que el govern sempre s’ha compromès a fer-ne un retorn. El Consell de
Ciutat ha redactat dictàmens sobre el PAM i els pressupostos, però també
es va acordar, a demanda del Consell, que pogués tractar temes que fossin
del seu interès. Així, va portar a plenari el tema de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP), i el que es va acordar ja s’ha posat en pràctica a la Mostra
d’Associacions de la Mercè.
Les noves tecnologies també són una manera de dinamitzar; per això el
Consell de Ciutat ha renovat la seva pàgina web i ara també és present a
Facebook.
 L’alcalde
Comença dient que avui el Consell de Ciutat explica el seu dictamen. Vol
puntualitzar que el PAM s’està negociant amb el Grup Municipal Socialista i
amb el Grup Municipal d’Unitat per Barcelona. Afegeix que els Grups
Municipals del Partit Popular de Catalunya i el Grup Municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) no han volgut
negociar. Explica que vol agrair a tothom les seves aportacions, ja que han
permès enriquir el PAM. La voluntat és assolir el consens màxim i negociar
amb tothom.
Les prioritats que marca el PAM són les següents: reactivació econòmica,
atenció a les persones i regeneració urbana mitjançant transformacions
amb un clar accent social, a més d’una bona gestió i de polítiques actives
d’ocupació.
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Vol deixar constància de la gravetat d’alguns temes, com ara els
desnonaments, que són una prioritat per a aquest Ajuntament, i en aquest
sentit anuncia que en els propers pressupostos i ordenances fiscals
l’Ajuntament assumirà les plusvàlues en els casos de les persones que
s’acullin a la dació de l’habitatge habitual en pagament d’un deute
hipotecari, perquè considera que és un tema de justícia moral.
 Sr. Pau González (vicepresident primer del Consell de Ciutat)
Comença explicant que el Consell de Ciutat ha fet tres dictàmens sobre el
PAM: un primer dictamen que tractava bàsicament del procés participatiu;
un segon dictamen del document de bases on el Consell de Ciutat va
analitzar línies, iniciatives i accions; i un tercer dictamen amb l’objectiu
d’analitzar si allò que el Consell de Ciutat va demanar en el segon dictamen
ha quedat recollit en el document actual aprovat inicialment per la Comissió
de Presidència.
Procedeix a llegir les conclusions del Dictamen:
El Consell de Ciutat vol deixar constància d’una sèrie de reflexions que, atès
el greu moment econòmic que està vivint la nostra societat, la manera com
la crisi està afectant la ciutadania, les famílies de Barcelona i, en especial,
els col·lectius més vulnerables i desprotegits, són prioritàries i haurien de
quedar recollides en el PAM 2012-2015.
Al PAM 2012-2015 s’hauria d’incorporar l’economia social, ja que és un
sector important i molt necessari per a la ciutat.
El foment de l'ocupació ha de ser un objectiu prioritari en aquest mandat. El
Consell de Ciutat manifesta la seva preocupació per les repercussions que
poden tenir les noves mesures aplicades a Barcelona Activa. S’insisteix
reiteradament en el fet que l’ocupació ha de ser de qualitat i que cal evitar
qualsevol fórmula que pugui generar precarització.
El Consell de Ciutat mostra un consens clar pel que fa a la gestió indirecta i
la contractació pública: cal potenciar que en les contractacions es prioritzin
les empreses que tenen clàusules socials, i també les entitats, a més de
garantir que els serveis sempre tinguin uns estàndards de qualitat. Aquesta
gestió es pot traslladar a tots els àmbits i, en especial, a les escoles bressol.
S’insisteix en el fet que cal preservar i apostar per la indústria tradicional
neta i rendible a la ciutat, i es recorda la capacitat que té aquesta indústria
de generar riquesa i ocupació.
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Transport públic. Barcelona ha de liderar una aposta pel transport públic de
qualitat, posant a l’abast una xarxa àmplia i promocionant-ne l’ús; això
també inclou l’impuls de la millora de la connexió amb l’aeroport.
L’atracció de capital per invertir en la ciutat és una idea que es defensa des
del Consell de Ciutat. No obstant això, es vol assenyalar de manera
contundent que el fet de defensar la marca Barcelona i, per tant, d’atraure
capital i revertir-lo en ocupació i riquesa per a la nostra societat, s’ha de fer
mantenint en tot moment uns estàndards de qualitat, tant en l’ocupació
com en la tipologia de negocis i d’inversions, i mai a qualsevol preu. De la
mateixa manera, s’insta l’Ajuntament a incloure en la seva formulació de
Business Friendly «fer respectar la legalitat vigent».
El creixement econòmic ha d’anar de la mà de la generació d’ocupació de
qualitat i de riquesa per a la ciutat i per a la seva ciutadania. Sota aquestes
premisses el Consell de Ciutat defensa que no s’han d’oblidar mai els
paràmetres socials i que, en conseqüència, sempre s’ha de garantir l’estat
del benestar, cosa que inclou l’orientació de la política fiscal de la ciutat.
La millora de l’eficiència dels serveis municipals ha de ser una prioritat, a la
vegada que es garanteix que la prestació de serveis públics sempre és de
qualitat.
Una major incorporació de l’accessibilitat de manera transversal en tots els
àmbits adients, ja que es recorda que, tal i com es va recollir en el
Dictamen anterior, «quan millorem l’accessibilitat per a les persones amb
discapacitat, millora tota la societat».
El Consell de Ciutat valora positivament que el turisme hagi de ser de
qualitat, que es faci una aposta per la diversificació i que es vinculi amb
activitats culturals com a mesura de foment de l’ocupació i de
l’emprenedoria.
Finalment, atès el context actual i la pluralitat i complexitat de la
problemàtica social, el Consell de Ciutat i el conjunt d’entitats, associacions,
institucions i ciutadania representada, es posen a disposició de l’Ajuntament
per reflexionar i cercar fórmules de suport que ajudin a millorar el benestar
de la ciutadania.
 Sr. Carles Agustí i Hernández (comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme)
Vol començar agraint l’esforç i les hores que el Consell de Ciutat ha dedicat
a aquests tres dictàmens. Considera que els grans temes que l’alcalde ha
esmentat abans també són els grans eixos del Dictamen del Consell:
reactivació econòmica, atenció a les persones i regeneració urbana.
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Diu que no es vol allargar i que per tant passarà a alguns dels punts que
recull el Dictamen:
El tema de les escoles bressol surt constantment: per primera vegada s’ha
assolit el seixanta per cent de la demanda i, a més a més, s’ha
complementat la construcció directa amb la concertació, la qual cosa ha
permès oferir més places.
Vol fer constar que tant els objectius per als joves, com els conceptes
d’emprenedoria social i de clàusules socials, també s’han vist reforçats en el
document del PAM. El concepte d’emprenedoria i l’aportació internacional a
l’economia de Barcelona queden recollits en la Marca Barcelona, aspecte
molt important a escala internacional i una oportunitat per a la nostra
economia. Així mateix, també s’ha vist reforçat l’objectiu dels animals de
companyia.
Respecte a la gestió d’equipaments, vol ressaltar que aquest govern aposta
fermament perquè les entitats gestionin equipaments i que està regulant la
situació a la Plataforma de Gestió Cívica; afegeix que l’Ajuntament està
treballant en el pla de locals, en la regulació de l’ús de l’espai públic, o en el
Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (BUITS), el qual
permetrà cedir una vintena de locals a diferents entitats perquè en facin ús.
 El Sr. Joaquim Mestre (Regidor d’ICV-EUiA)
Saluda els assistents i explica que ha volgut demanar la paraula per
al·lusions al seu grup. Vol deixar constància que el seu grup polític no s’ha
negat a negociar; així, per exemple, va entregar un document que contenia
183 propostes, per àrees i per districtes i per als 73 barris de la ciutat. A
més, va tenir dues reunions amb el govern, el qual els va donar una
resposta a les propostes que, en la seva opinió, és satisfactòria. No obstant
això, el seu grup municipal va pensar que costaria molt arribar a un acord.
També vol deixar constància que, des del seu punt de vista, ha de ser el
govern qui faci un esforç de generositat en la negociació. Finalment vol dir
que el PAM s’aprovarà lluny de la majoria.
 Sra. Gloria Martín (regidora)
Vol assenyalar que el primer que va fer el seu grup en començar el mandat
va ser posar-se a col·laborar amb el govern, i en aquest sentit va facilitar
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l’aprovació dels pressupostos. Tot i així, el govern va dir que no volia cap
pacte en ferm amb el Partit Popular. El PAM que s’ha presentat difereix dels
objectius que es marca el Partit Popular, però vol deixar molt clar que en
cap cas s’han negat a col·laborar.
 Sr. Jordi Portabella (regidor)
Comença dient que el seu grup està negociant amb el govern perquè creu
que no és bo que la capital no tingui un full de ruta. També vol puntualitzar
que van negociar amb el govern en minoria del mandat anterior (PSC, ICVEUiA), perquè afirma que el seu grup prioritza la institució de l’Ajuntament
de Barcelona.
Han presentat 118 esmenes organitzades en tres grans blocs: a) aspectes
econòmics i socials, sobretot amb relació al foment d’ocupació; b) serveis
bàsics; explica que han demanat construir tres centres d’ensenyament
infantil i primari (CEIP): L’Univers, Els Encants i la Maquinista; i c) dotar la
ciutat d’estructures de capital d’estat.
Afirma que espera poder arribar a un acord.
 Sr. Guillem Espriu (regidor)
Comença dient que serà breu, perquè considera que els polítics ja disposen
dels seus espais, però atès que tots els grups han intervingut, li sembla
important exposar per quina raó el seu grup, el Partit Socialista, ha volgut
cercar un acord en el PAM de Barcelona i en diferents Programes d’Actuació
del Districte (PAD).
Explica que la immensa majoria de municipis de Catalunya no disposen de
cap PAM, que és el full de ruta que permet que el govern marqui l’estratègia
a seguir per poder construir un model de Barcelona; un document de
compromís i d’exigència. Explica que el seu grup i el govern estan treballant
aquells punts en què es poden posar d’acord per tal d’elaborar un full de
ruta compartit i que doni servei a la ciutadania.
 Alcalde
Agraeix al Partit Popular el fet que votés a favor dels pressupostos del 2012
i vol deixar constància que ell, com a alcalde, va dir que no estava en
disposició que entressin al govern de la ciutat. Vol acabar dient que la
voluntat del govern és tenir la mà estesa a tothom.
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 Sr. Pau González (vicepresident primer del Consell de Ciutat)
Demana fer un seguiment del PAM i que el PAM definitiu s’exposi al Consell
de Ciutat. També vol saber quin és l’estat del Pla d’Inversions Municipal
(PIM).
 Sra. Elisenda Rius (Registre Ciutadà)
Vol manifestar que està decebuda, ja que els partits disposen del seu espai
per poder discutir i que avui calia que diguessin què en pensaven, del
Dictamen del Consell de Ciutat. Assenyala que el comissionat sí que ha fet
un retorn, però que cap altre membre del partit n’ha dit res. També demana
que s’exposi el PAM definitiu i que es recuperi el Dictamen que el Consell de
Ciutat va redactar a meitat de mandat i en el qual feia suggeriments sobre
indicadors i una avaluació.
 Sr. Vicenç Gasca (en nom del Consell Municipal de Ciutat i Comerç)
Comença agraint l’esforç per tirar endavant el PAM i expressa que avui és
aquí, però que també podria ser en un altre lloc donant resposta a les
aspiracions que té.
Vol matisar que pel que fa a les llicències, des de Comerç van fer unes
aportacions que no ha vist que hagin quedat recollides en el Dictamen i que
consisteixen a donar ajusts per adequar els comerços ja oberts.
 Sr. Carles Agustí i Hernández (comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme)
Explica que hi haurà un retorn quan el PAM s’hagi tancat.
 Alcalde
Afirma que està totalment d’acord a fer un seguiment del PAM.
Es procedeix a votar.
 Alcalde
Estat de la ciutat
L’alcalde comença dient que ens trobem en una situació molt complicada,
amb una xifra d’atur de 112.381 persones que ha provocat un increment de
la pobresa que afecta la infància i que, per tant, ha donat lloc a una situació
10

d’alerta. El dia 11 de setembre la ciutat va veure un manifestació d’aquesta
situació d’esberlament del model de ciutat, del model d’estat. Barcelona pot
esdevenir un autèntic motor de recuperació econòmica i de creació
d’oportunitats al servei del nostre país.
Explica que Barcelona té grans actius, solvència i credibilitat a escala
pressupostària: la ciutat tancarà l’any 2012 amb un dèficit zero. La ciutat
compta amb un pla d’inversions de 1.900 milions d’euros, gaudeix d’una
ubicació privilegiada com a capital de Catalunya, d’un bon clima, de cultura
i patrimoni, i és una marca de prestigi arreu del món.
Procedeix a presentar diferents accions que s’estan duent a terme i que vol
destacar: a) reforçar la Guàrdia Urbana i les patrulles mitjançant un
operatiu especial per a les platges; b) fer un nou pla d’il·luminació, c)
apostar pel transport públic amb la nova xarxa octogonal; d) una nova
Ordenança del Civisme, un pas més en la lluita contra els trillers i la venda
ambulant. Afirma que cal fomentar una ciutat que cuidi el seu entorn, amb
barris productius on sigui fàcil viure i conviure.
Afirma que Barcelona no s’entén sense entitats ni justícia social. Per aquest
motiu, Barcelona ha incrementat en un 8 % el pressupost de polítiques
socials; la Central d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
ha doblat el pressupost per a emergències socials. L’Ajuntament ha ampliat
el nombre de places d’escoles bressol i està intentant trobar una solució als
problemes d’habitatge amb tots els sectors implicats.
A Barcelona s’estan posant les bases d’un nou model econòmic. Tenim una
economia diversificada, amb serveis molt professionals d’oci i de
restauració. Cal fer costat a les nostres empreses, als empresaris, als
emprenedors. Per això es va fer Barcelona Creixement, que ha donat lloc a
la creació d’una oficina d’atenció a l’empresa: un programa anomenat
Reempresa, impulsat amb la patronal Cecot, per tal d’evitar que les
empreses econòmicament viables hagin de parar la seva producció a causa
de la crisi. El fet que Barcelona sigui la capital mundial del mòbil també es
tradueix en creixement econòmic, igual que l’aposta per la indústria
agroalimentària.
També
Madrid
Afirma
logístic
fet que

vol explicar que l’aeroport de Barcelona ha superat l’aeroport de
pel que fa al nombre de viatgers i la capacitat de donar resposta.
que, gràcies a la Zona Franca, Barcelona també és un potencial
de primer nivell, i vol deixar palès que l’Ajuntament paga a 30 dies,
demostra la seva solvència.
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Finalitza dient que l’Ajuntament continuarà prioritzant la despesa social.
 Sra. Maria Rosa Lunas (representant de la FOCAGC)
Demana que les forces polítiques es posin d’acord de cara al PAM, ja que li
consta que al Districte de l’Eixample no s’ha pogut aprovar el PAD i afirma
que la manifestació va ser un exemple de com totes les generacions han dit
que ja en tenien prou.
 Alcalde
Assegura que ell està buscant un acord i que no pararà de fer-ho. En el cas
dels districtes, es trobarà una manera o una altra de col·laborar.
 Sr Jordi Martí (regidor de Presidència)
Procedeix a donar els resultats de les votacions: sobre un total de 51
assistents hi ha hagut una abstenció i 50 vots afirmatius, per la qual cosa el
Dictamen queda aprovat.
 Sr. Enric Canet (en nom de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat)
Explica que temps enrere el Consell de Ciutat va donar suport a l’ILP de la
dació en pagament. El Consell de Ciutat està format per tots els sectors: és
el consell més ampli de la ciutat. Un desafiament com la crisi actual no li
pot passar de llarg, i considera que el Consell ha de poder dir-hi la seva.
Per aquest motiu, ell, en nom de la Comissió Permanent, proposa la creació
d’un grup de treball sobre temes socials.
Procedeix a llegir la petició:
Petició de creació d’un grup de treball del Consell de Ciutat.
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona; és un espai de trobada entre el govern i
la ciutadania i, per tant, és el consell de referència de les associacions, les
empreses, els veïns i veïnes de la ciutat, i les entitats socials i polítiques.
El Consell de Ciutat està format per una representació de tots els
sectors de la nostra societat: partits polítics, consells i institucions
ciutadanes, persones representants. El Consell de Ciutat es fa proper als
ciutadans i ciutadanes gràcies als consells de districte i de barri, alhora que
mitjançant els seus representants també arriba des de la ciutat als barris, i
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esdevé, gràcies a la multidisciplinarietat dels seus membres, un òrgan
privilegiat quant a riquesa de pensament i coneixement.
El Consell de Ciutat té, per tant, una gran potencialitat a l’hora
d’analitzar i d’incidir de manera transversal en les temàtiques de la
ciutat, les temàtiques que afecten tota la ciutadania, i té el dret i el deure
de fer-ho.
En aquests moments, la nostra societat es troba immersa en una
greu crisi econòmica i financera; una crisi que està afectant gran
part de la ciutat i que està fent trontollar les bases del nostre
progrés social, amb un increment molt significatiu de famílies i de
persones en situació de vulnerabilitat econòmica, laboral, social i personal.
És cert que, atesa la greu situació que estem vivint, els representants
polítics tenen el deure de capitanejar la nostra ciutat, però no poden ni ho
han de fer sols, sobretot ara que l’Administració pública i les entitats socials
ja no poden donar el suport que necessiten totes les persones que pateixen
tant; no poden donar-los suport humà ni econòmic, ni copsar noves
situacions dramàtiques que s’amaguen per vergonya.
Al llarg de la seva història, però, la ciutat de Barcelona ha demostrat
una gran capacitat a l’hora de generar solidaritat vers la gent més
vulnerable. En més d’una ocasió els barcelonins i barcelonines han
demostrat profunds sentiments de solidaritat unint-se en la lluita contra el
patiment de la població. En altres temps, al marge dels òrgans oficials o de
forma paral·lela, de manera anònima o creant associacions, la ciutat s’ha
apropiat del dolor humà i ha treballat i ha exigit solucions per millorar la
vida de la gent, sense fer distincions de cap mena, implicant-s’hi al màxim,
donant temps i recursos i creant xarxes personals i d’associacions.
Per aquests motius hem d’esforçar-nos perquè continuem sent una
ciutat humana, acollidora i solidària; perquè el bé comú prevalgui sobre
els béns particulars. I, per aconseguir-ho, haurem de millorar l’acció amb
els recursos de què disposem, buscant fórmules que generin sinèrgies i
eficiència, complicitats amb tots els agents socials, veïnals i de
l’Administració a partir de la confiança en tot el teixit social del barri.
Tenim la gran sort que comptem amb la proximitat de les persones,
del veïnatge, dels comerços, d’entitats de tota mena. Són ells els
que cada dia copsen la realitat, els que coneixen els problemes:
estan creant xarxes de col·laboració per atendre les noves situacions socials
que se’ls presenten; estan fent de detectors, d’altaveu i de passarel·la per
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connectar aquestes necessitats amb els serveis que presta l’Administració.
Aquesta funció és essencial per poder atendre la ciutadania i optimitzar al
màxim els recursos públics. Potser els falta la informació d’allò que cal fer,
dels recursos existents, però s’hi impliquen. Per això, hem de teixir xarxes
ben tramades que sostinguin la gent en situació de vulnerabilitat, que
ajudin a canalitzar les informacions i a aconseguir que l’Administració i les
entitats socials donin respostes que siguin duradores.
Això ho hem de fer duent a terme un treball conjunt entre diferents
entitats, els ciutadans i ciutadanes i l’Administració. L’Administració
té l’obligació de protegir al màxim la gent més vulnerable i hem d’exigir que
el benestar i la dignitat de totes les persones que viuen a la ciutat prevalgui
per damunt de les opcions personals o de les situacions legals, i alhora hem
de col·laborar amb l’Administració per trobar maneres d’aconseguir-ho.
La Comissió Permanent del Consell de Ciutat demana la creació d’un
grup de treball per abordar temes socials, els objectius fonamentals
del qual serien els següents:
1. Aglutinar els diferents agents: reflexionar per avançar.
Si volem tenir possibilitats d’avançar, cal que reflexionem conjuntament
perquè siguem més creatius i innovadors i perquè puguem sortir de la
crisi plegats.
2. Recollir bones pràctiques.
Es poden fer servir els consells de participació per compartir propostes i
donar a conèixer les diferents iniciatives als altres barris i districtes.
3. Aplegar representats de tots els sectors del Consell de Ciutat i, per tant,
de la ciutadania .
El Consell de Ciutat pot facilitar, des de les persones i les entitats que
l’integren, el treball que s’ha de fer des dels consells de districte, de barri,
sectorials, perquè ells són els que coneixen de prop el tarannà de cada
territori, perquè el coneixement dóna experiència. Són ells els que han de
liderar l’esforç de tothom, fent que tota la ciutadania s’hi impliqui, posantse al servei dels que viuen situacions de màxima vulnerabilitat, amb
l’objectiu de generar estratègies que garanteixin el benestar de tothom i
canalitzant totes les informacions que es puguin detectar i establint de
quina manera s’han de fer arribar a les institucions públiques i privades que
les gestionin.
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Perquè la ciutat de Barcelona és responsabilitat de tothom i ens hi
juguem el benestar del present, necessari per poder construir el
futur.
 Sr.
Carles
Agustí
Associacionisme)

(comissionat

de

Participació

Ciutadana

i

Afirma que el sentit del grup de treball és totalment compartit amb el
govern i que a la propera Comissió Permanent s’estudiarà de quina manera
es tira endavant. Aquest grup es farà de manera coordinada amb la
Sra. Maite Fandos, tinent d’alcalde de Qualitat de Vida.
 Sr. Rafel Manzanera (persones d’especial rellevància ciutadana)
Diu que està d’acord amb la creació d’aquest grup de treball i assenyala que
la realització d’actes a diverses entitats és una bona manera d’augmentar la
visibilitat del Consell de Ciutat.
El Sr. Carles Agustí agraeix la intervenció i l’alcalde clou l’acte.
Finalitza la sessió a les 20:45 hores.
Certifica aquesta acta la Sra. Berta Clemente, secretària delegada
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